
6. Gyakorlat 

Emlékezet fejlesztése 

Az emlékek első körben a rövid távú memóriában tárolódnak, majd onnan kerülnek át a 

hosszú távú memóriába. Akkor rögzülnek az emlékek, ha már átkerültek a hosszú távúba, és 

onnan bármikor elő lehet hívni őket. Ehhez az is szükséges, hogy ismerjük az előhívásuk 

módját.  

A rövid távú memóriába 7 (de maximum 9) adat tárolódhat el. Ha ennél több adatot próbálunk 

megjegyezni, akkor valami törlődik onnan. Akkor, ha valamelyik információhoz érzelmek is 

kötődnek, szinte biztos, hogy megjegyezzük, azaz átkerül a hosszú távú memóriába. Példa 

erre, hogy a gyerek elfelejti az iskolában hallott információkat, de azt, hogy mikor megy 

moziba, strandra, vagy bármilyen pozitív érzelmeket kiváltó programra, azt megjegyzi. Ha 

valakit szimpatikusnak találunk, sokkal könnyebben megjegyezzük a nevét, mint a szimpátia 

nélkül.  

A negatív érzelmek megakadályozhatják, hogy előhívjuk az információt. Vizsgahelyzetben 

előfordul, hogy a megtanult, hosszú távú memóriába került információt sem tudjuk előhívni. 

Ezért is fontos, hogy a gyerekek még otthon, biztonságos, pozitív töltetű környezetben 

gyakorolják a vizsgaszituációt.  

A hosszú távú memóriába jelentésük alapján kerülnek be az információk. Szükséges, hogy 

amikor új dolgot tanulunk, azt megértsük, és kössük valamihez, amit már korábban 

megtanultunk. Így sokkal könnyebben előhívhatjuk később az információkat.  

Ilyen esetekben igaz, hogy többet megtanulni könnyebb, mint kevesebbet. Például egy 

számsort önmagában, elkülönült információként nehéz megjegyezni. Viszont abban a 

pillanatban, hogy a számoknak plusz jelentést adunk, azonnal rögzülnek az adatok.  

Nézzünk néhány gyakorlatot, amiket a gyerekeddel közösen végezhettek el, mindkettőtök 

emlékezetét javítva: 

1. Amikor elmentek vásárolni, beszéljétek meg, hogy megjegyzitek annak az embernek a 

ruháit, aki a tejes hűtő előtt áll. A lehető legaprólékosabb módon. Cipő, nadrág vagy szoknya, 

póló, pulóver, kabát, sapka, ékszerek, haj, táska. Az is lehet a feladat, hogy a kosara tartalmát 

is megjegyezzétek. Csináljátok közösen! Az fontos, hogy ne beszéljétek meg csak otthon. 

Vásárlás után otthon vegyetek elő egy-egy papírt, és mindketten írjátok fel, hogy mire 

emlékeztek (az nem ér, ha valaki lefényképezi, és onnan írja le!) 



2. Üljetek le a gyerekkel együtt az egyik szobában, ismét vegyetek elő egy-egy papírt. Válassz 

ki egy másik helyiséget a lakásban. A feladat az, hogy emlékezetből rajzoljátok le a 

berendezést. Minél pontosabban, annál jobb. Ha van könyvespolc is a szobában, írjatok fel 5-

6 könyvet is, amelyek azon a polcon vannak. Szerepeljenek a nagyobb bútorok, és az apróbb 

tárgyak is! Ne mutassátok meg egymásnak a rajzot. Ha kész, akkor cseréljetek papírt, és 

menjetek be a szobába. Javítsátok ki egymás papírját, majd beszéljétek meg, hogy ki mire 

emlékezett, és főleg, hogy mire nem! 

3. Tiltott szavak (Tabu játék). Jelöljetek ki egy szót, amit bizonyos ideig nem szabad 

kimondani, majd beszélgessetek a témáról. Ha például azt nem lehet kimondani, hogy 

„kenyér”, akkor legyen a reggeli, a vacsora vagy a vásárlás a téma! 

Még nehezebb, ha például az „igen vagy nem” szavak tabuk.  

4. Hallás utáni memorizálás. Mondj a gyereknek egy mondatot, ami több információt is 

tartalmaz. Például: „Menj be kérlek a kamrába, a második polcról vegyél le egy kukorica 

konzervet, vidd be a konyhába, és tedd az asztalra!” 

Csak egyszer mondd el, majd várd, hogy mit tesz. Ha játszani szeretnétek, és többen vagytok, 

akkor így csináljátok: a résztvevők üljenek körbe, az egyiküknek súgj egy hasonló mondatot a 

fülébe. Ő szó nélkül megteszi, amit kértél, majd a többiek kitalálják, hogy pontosan mi volt a 

mondat, amit mondtál.  

5. Memorizálás. Versek, mondókák dalok megtanulása nagyon fontos feladat. Segít, ha nem 

csak a kötelező feladatokat tanulja meg a gyerek, hanem például megtanulja a kedvenc 

dalának a szövegét, egy érdekes verset, vagy akár egy prózarészletet. Fontos az ismétlés.  

Az egyik ismerősöm, aki magyartanár mondta egyszer, hogy ha tetszik neki egy vers, és meg 

szeretné tanulni, akkor feladja az egyik osztálynak. Miután 30-szor felmondják neki, már 

tudja is. Ha a gyerek megtanul valamit fejből, akkor rendszeresen mondja is fel, hogy biztosan 

rögzüljön.  

6. Alkoss emlékezetből. Össze lehet hangolni a folyamatokat. Kiváló gyakorlás például a 

gyurmázás (mondd el egyszer, hogy mit csináljon meg a gyurmából, majd a gyerek pontosan 

úgy csinálja meg). Még nehezebb az origami, mert a mozdulatok nem egyértelműek, csak a 

végén derül ki, hogy melyik hajtás mire volt jó.  

7. Jutalmazás. Mindig, amikor a gyerek sikeresen megcsinál egy feladatot, amikor látszik a 

fejlődés, amikor többet jegyzett meg, mint korábban, amikor elmondja a verset, elénekli a 



dalt, emlékszik minderre, amire emlékeznie kell, jutalmazd meg! Ne legyen egyértelmű, ne 

legyen állandó. Ne kapjon mindig valamit, de amikor látszik, hogy azért csinálja meg a 

feladatot, mert meg akarta csinálni, akkor kapjon jutalmat.  

Ha csak a külső motiváció miatt hoz erőfeszítést, az inkább káros, mint hasznos. Az elvégzett 

munka öröméért küzdjön, a feladat izgalmassága miatt vágjon bele, ne azért, mert a végén kap 

valamit.  

Ehhez kapcsolódik még valami: ne a helyes megoldást jutalmazzátok, hanem a befektetett 

munkát ismerjétek el a jutalommal. Szóval nem kizárólag a kitűnő eredményért jár jutalom. 

Akkor érdemli meg, ha önként fordít rá időt és energiát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


